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RENGINIŲ GLOBOJIMO TAISYKLĖS
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BIURO SPRENDIMAS1

1 straipsnis.
Bendrieji principai

1. Globojimas – tai būdas Parlamentui susieti savo vardą su tam tikru skaičiumi pasirinktų
renginių, atitinkančių tinkamumo sąlygas, siekiant padidinti visuomenės susidomėjimą
jo ir Europos Sąjungos veikla ir tos veiklos matomumą tarp piliečių, žiniasklaidos ir
pilietinės visuomenės.

2. Globojimas – tai tam tikra moralinė parama. Dėl sutikimo globoti nekyla nei jokių
susijusių finansinių įsipareigojimų, nei materialinių pareigų.

3. Parlamento pirmininko sprendimu sutinkama globoti renginius, kurie atitinka šiose
taisyklėse nustatytas sąlygas. Priimdamas šį sprendimą, Parlamento pirmininkas turi
teisę spręsti savo nuožiūra, visų pirma siekdamas užtikrinti, kad būtų tinkamai saugoma
ir puoselėjama Parlamento garbė ir įvaizdis. Parlamento pirmininko sprendimas yra
galutinis.

4. Prašymai dėl Parlamento pirmininko ar Parlamento atstovavimo garbės komitete
nagrinėjami pagal analogiją su šiomis taisyklėmis.

2 straipsnis.
Esminės tinkamumo sąlygos

1. Parlamentas sutinka globoti tik konkrečius ir patvirtintus renginius.

2. Renginiai, kuriuos prašoma globoti:
– turi turėti aiškią europinę dimensiją, ypač išryškinant institucijos arba Sąjungos

vaidmenį, indėlį arba prioritetus atitinkamoje srityje,
– turi būti pakankamai aukštos kokybės ir
– turi pasiekti didelę auditoriją, t. y. turi būti tinkamai viešinami arba turi turėti

teigiamą poveikį ne tik organizatoriams, bet ir visuomenei.

3. Ypatingas dėmesys skiriamas renginiams, kuriems būdinga viena ar kelios iš šių savybių:
– didina informuotumą apie Europos parlamentinę demokratiją ir stiprina aktyvų

Europos pilietiškumą;
– propaguoja pagrindines teises, lyčių lygybę ir nediskriminavimą;
– skatina socialinę įtrauktį;
– yra organizuojami jaunimo bendruomenių arba joms skirti;
– per juos užtikrinama sąžininga lyčių įvairovė grupėse ir tarp kalbėtojų;

1 Biuro konsoliduotas 2004 m. gegužės 3 d. ir 2012 m. balandžio 17 d. ir iš dalies pakeistas 2013 m. balandžio 15 d.,
2018 m. birželio 11 d. ir 2021 m. balandžio 26 d.
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– yra remiami Europos Parlamento narių.

4. Sutinkama globoti atskirą renginį ir toks sutikimas galioja tik renginio trukmės
laikotarpiu. Pasikartojančių renginių (pavyzdžiui, kasmet) atveju organizatorius (-iai)
turi pateikti atskirus prašymus dėl kiekvieno renginio globojimo.

Nedarant poveikio ankstesnės dalies taikymui, vienas bendras prašymas dėl globojimo
gali būti pateikiamas tuo atveju, jei pagal vieną bendrą to paties organizatoriaus ar tų
pačių organizatorių iniciatyvą toje pačioje vietoje ar skirtingose vietose vienu metu ar
per trumpą laiką organizuojama panašių renginių serija. Visi šie renginiai turi būti tokio
paties formato, jais turi būti siekiama tų pačių tikslų ir prašyme turi būti pateikiama
3 straipsnio 2 dalyje nurodyta pagrindžiamoji informacija apie kiekvieną iš šių renginių.
Kiekvienas renginys turi atitikti šiose taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas.

5. Renginys yra netinkamas globoti, jei:
– jo organizatoriai ar pats renginys kenkia pagrindinėms demokratinėms

vertybėms, principams ir teisėms, nustatytoms Sutartyse arba Europos
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, arba kenkia Europos Parlamento
orumui,

– tai yra komercinio pobūdžio renginys arba juo siekiama komercinių tikslų ir
naudojamasi siekiant reklamuoti arba propaguoti prekių ženklus ir (arba)
komercinę veiklą, nesvarbu, ar tokia reklama ir propagavimas turės nedelsiamą
arba tikėtiną, tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pavyzdžiui, nustatant itin
didelį dalyvavimo renginyje mokestį, rodant kainas arba komercinius
logotipus,

– tai yra partijos politinio pobūdžio renginys, įskaitant lėšų rinkimą politiniais
tikslais, arba jis apima įprastą arba vidinę profesinių sąjungų ar frakcijų veiklą,
arba

– tai yra religinio pobūdžio renginys arba juo siekiama religinių tikslų, susijusių
su tam tikros religijos ar tikėjimo išpažinimu2.

6. Parlamentas gali bet kuriuo metu atšaukti sprendimą dėl sutikimo globoti renginį, jei
renginys, kurį jis sutiko globoti pagal šias taisykles, nebeatitinka tinkamumo sąlygų.

Tokiu atveju organizatoriams nebūtų leidžiama nei naudoti specialaus institucijos
logotipo, skirto globojamiems renginiams pažymėti, nei įrašyti, kad Parlamentas yra to
renginio globėjas, ir būtų paprašyta nedelsiant pašalinti logotipą ir tokius įrašus iš
esamos medžiagos.

Jei nebūtų laikomasi sprendimo, kuriuo atšaukiamas sutikimas globoti renginį,
Parlamento pirmininkas gali uždrausti globoti bet kokius būsimus to organizatoriaus
renginius.

3 straipsnis.
Procedūrinės tinkamumo sąlygos

1. Prašymai globoti renginį Parlamento pirmininkui pateikiami, pageidautina, užpildant
internetinę formą, elektroniniu paštu arba paštu. Šiuos prašymus Parlamento pirmininkas
turi gauti ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki numatomos renginio pradžios.

2 Tai neturi poveikio Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 17 straipsniui.
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2. Prašymuose pateikiama ši pagrindžiamoji informacija:
– bendra informacija apie organizatorių3, t. y.: kreipinys, vardas ir pavardė,

elektroninio pašto adresas, organizacijos (jei taikytina) adresas, pašto kodas,
miestas, gyvenamosios vietos (buveinės) valstybė, telefono numeris, interneto
svetainė (jei taikytina),

– informacija apie renginį (-ius), t. y.: pavadinimas, pradžios data, pabaigos data,
renginio vieta (-os), tikslinė dalyvių auditorija ir jų geografinė aprėptis,
projekto tikslas ir aprašas, išsami programa, įskaitant patvirtintų kalbėtojų
pavardes, renginiui (-iams) skirta interneto svetainė (jei yra),

– komunikacijos veikla, susijusi su renginiu ir Europos Parlamento globojimo
matomumu,

– bet kokių spėjamų arba patvirtintų partnerių ir (arba) globėjų duomenys (jei
taikytina),

– visa kita naudinga informacija, pagrindžianti prašymą globoti renginį, ir
– aiškiai išreikštas sutikimas laikytis taikytinų Renginių globojimo taisyklių

nuostatų.

4 straipsnis.
Pareigos, susijusios su renginiais, kuriuos apsiimta globoti

1. Renginių, kuriuos Parlamentas sutinka globoti, organizatoriai tinkamai pabrėžia šį faktą ir
suteikia Parlamentui matomumo, naudodami globojamiems renginiams pažymėti
specialiai sukurtą jo logotipą, laikydamiesi Parlamento grafinio apipavidalinimo vadovo,
ir informacijoje apie renginį įrašydami, kad jis globojamas Parlamento.

Pareiga rodyti institucijos logotipą nesuteikia organizatoriui teisės jį naudoti su renginiu,
kurį buvo apsiimta globoti, nesusijusiais tikslais.

2. Informacinėje medžiagoje apie renginius, kuriuos Parlamentas sutinka globoti ir kurie
vyksta likus mažiau nei 12 mėnesių iki Europos Parlamento rinkimų, pateikiama nuoroda
į Europos Parlamento rinkimus ir nurodoma jų data. Šioje medžiagoje pateikiami
atitinkami vaizdiniai elementai laikantis Parlamento grafinio apipavidalinimo vadovo.

3 Visi asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir
Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39–98).


